صفحه معلومات

معلومات برای درخواست کننده گان پناهندگي
پناهجوی محترم

به اين طريق درخواست پناهندگي اجرا مي گردد

شما در فنلند تقاضای حفاظت بين المللى نموده ايــد ،که شامل
درخواست پناهندگي يا درخواست اقامت بر اساس حمايت بين المللي
مي شود .اگر ضرورت به حفاظت بين المللي داشته باشيد ،يعني
در كشور محل اقامت خود قربانى نقض شديد حقوق بشر شده و يا
امنيت نداشته ايد ،مي توانيد شامل حفاظت بين المللي شده و اقامت
دريافت کنيد.

 .1مــي تــوانــيــد درخــواســت
پناهندگي کنيد ،اگر اساسا" از
اين ترس داريد که چنانچه به
کشور خــود بازگرديد مورد
شکنجه قرار مي گيريد.

اگر شما کدام دليل و تقاضای ديگری برای درخواست اقامت خود
داريد ،بطور جداگانه آن درخواست خود را انجام دهيد .بعنوان مثال،
داليل ديگر مي توانند ،درخواست اقامت بخاطر داشتن فاميل در
اينجا و تقاضای اقامت برای الحاق و زندگي با فاميل ،اقامت کار و يا
اقامت تحصيلي باشند .اداره مهاجرت درخواست اقامت و درخواست
پناهندگي شما را يکجا بررسي مي کند .مگر اينکه تاخير و مشکالت
در پروسۀ بررسي آنها رخ دهد.
در اين جزوۀ معلوماتي بطور عموم گفته مي شود ،که پروسه
رسيدگي به درخواست پناهندگى چگونه است و همچنين شما چه
حقوق و وظايفى را داريد.

خوب است که بدانيد
مقامات رسمي ،ترجمان ،وکيل و يا کمک کننده حقوقي ،همگي متعهد
به حفظ اسرار هستند .بخاطر تامين امنيت شخص متقاضي تمام
معلومات و اسناد مربوط به درخواست پناهندگي افراد مخفي و سری
نگهداری و حفظ مي شوند .به اين دليل ،مقامات مربوطه بعنوان مثال
با سفارت و دولت شما در تماس نمي شوند.
شما حق داريد در طى پروسۀ تحقيقات پناهندگى خود از ترجمان
استفاده کنيد .ترجمان را مقامات مربوط برای شما هماهنگ مي کنند.
اگر وکيل و يا مشاور حقوقي داريد ،از وی بخواهيد که هرچه زودتر
با اداره مهاجرت در تماس شود و معلومات خود را بعنوان وکيل و
يا کمک کننده حقوقي شما به اداره مهاجرت بدهد .اگر مي خواهيد که
کمک کنندۀ حقوقي تان در وقت مصاحبۀ درخواست پناهندگي شما
با شما حاضر باشد ،معموال" خرج آن بر عهده خود تان خواهد بود.
حضور کمک کننده در وقت مصاحبۀ پناهندگي شامل کمک کنندۀ
حقوقي مي شود ،چنانچه شما در فنلند زير سن قانوني بوده و تنها
و بدون سرپرست باشيد يا اينکه کدام دليل خيلي محکم ديگر داشته
باشيد .چنانچه مايل باشيد مي توانيد به شورای برابری در تماس
شويد .براى پناهجويان زير سن قانونى كه به تنهائى وارد كشور
گرديده اند ،شخص مناسبي بعنوان نماينده تعيين مي گردد ،كه حافظ
منافع آنها خواهد بود .وکيل و مشاور حقوقي و يا نماينده تان حق
دارند که آن معلومات و اسناد مربوط شما را که تاثير به وضعيت
تان داشته باشند ،مطالعه و دريافت کنند تا به شما مشورت دهند و
کمک کنند.

 .2اگر مي خواهيد ،که از فنلند
درخواست پناهندگي کنيد ،بايد
به فنلند آمده و در داخل فنلند
درخواست کنيد .از خارج نمي
توان درخواست پناهندگي کرد.
 .3وقتي که داخــل فنلند مي
شويد ،بايد هرچه زودتــر به
ماموران سرحدی و يا به پوليس
اطــاع دهيد ،که مي خواهيد
درخواست پناهندگي کنيد.
 .4مقام مسئول مربوطه ،که
درخواست پناهندگي شما را
دريافت مي کند ،مشخصات
اوليه شما را ثبت مي کند و
اثر انگشتان دست را مي گيرد،
همچنين در صورت ضرورت
برای انجام راجستر ،بررسي
های الزم را انجام مي دهد.
 .5درخـــواســـت شــمــا بــرای
رسيدگي به اداره کل مهاجرت
( )Migriانتقال داده ميشود.
 .6شما برای زندگي در مراکز
پذيرايي پناهجويان منتقل مي
شويد .در آنجا منتظر باشيد تا
برای مصاحبه خواسته شويد.
 .7اگــر شما در کشور امن
ديگری حق اقامت داشته باشيد
ويا اينکه کشور ديگری بايد
خواست شما را بنابر تعيين
مسئوليت رسيدگي از طرف
اتحاديه اروپا ،بررسي کند ،در
آنصورت فنلند درخواست شما
را بررسي نخواهد کرد.
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با شما ارتباط مي گيريم
اداره کل مهاجرت برای معلوم شدن وضعيت و تکميل درخواست
پناهندگي تان ،با شما تماس مي گيرد ،بدون اينکه نياز باشد تا شما با
آن اداره در تماس شويد.
وقتي که با ما در تماس مي شويد ،هميشه نمبر درخواست خود را
پيش خود داشته باشيد.
پاسپورت ،تذکره يا کارت شناسي و همچنين ديگر اسناد و مدارکي را
که فکر مي کنيد به درخواست پناهندگي شما کمک مي شوند ،آنها را
بعد از تقاضای پناهندگي خود هرچه زود تر در اختيار اداره مهاجرت
قرار دهيد .همچنين اگر مريض هستيد و از داکتر تصديق داريد،
چنانچه احتمال مي دهيد که آن تصديق داکتر به درخواست پناهندگي
شما تاثير مثبت دارد ،مي توانيد آنرا به اداره مهاجرت ارسال کنيد.
اگر از شما خواسته شده است که توضيحات و معلومات بيشتر بدهيد،
در آنصورت معلومات خواسته شده را هرچه زودتر پاسخ داده و
به اداره مهاجرت پيش از ختم مهلت آن تحويل دهيد .به وقت مهلت
تعيين شده در درخواست توجه جدی کرده و آنرا رعايت کنيد.
به خاطر مسايل امنيتي ،اداره كل مهاجرت از دادن معلومات به شما از
طريق تليفون در رابطه با درخواست پناهندگي تان خود داری مي کند؛
زيرا تشخيص هويت شخصي که تليفون کرده است ،دشوار است ،بنا
بر اين دليل ،در تماس تليفوني فقط معلومات و راهنمائيهايي عمومي
ارايه مي گردد .در وقتي که اداره مهاجرت بررسي درخواست شما
را برعهده ندارد و يا اينکه از تصميم اتخاذ شده توسط اداره مهاجرت،
شکايت کرده باشيد ،در اينگونه موقعيت ها اداره مهاجرت نمي تواند
از وضعيت درخواست تان به شما معلومات بدهد.

تغييرات پيش آمده در نشاني ارتباطي خود را خبر دهيد
در زمان بررسى درخواست تان ،مى توانيد آزادانه در داخل فنلند
رفت و آمد كنيد ،ولى نشاني ارتباطي خود را حتما" به مرکز اقامتگاه
يا به اداره مهاجرت خبر دهيد .مقامات رسمي مي توانند شما را
وادار به دادن معلومات کند ،که نشاني ارتباطي خود را بايد به آنها
بدهيد که در کجا مي شود شما را پيدا کرد .اگر با مقامات رسمي و
يا مرکز اقامتگاه خود ارتباط نگيريد ،مي توان درخواست شما را به
حالت تعليق در آورد و چنين برداشت نمود که شما درخواست خود
را باطل کرديد.
در صورتی که می خواهيد تقاضای خود را باطل کنيد ،اين کار را
بطور کتبی انجام داده و آن را به مدیر مرکز پذیرش پناهندگان ( يا
به معاون او) ،اداره کل مهاجرت ،مسئولین مرزبانی و يا به پليس
تحويل دهيد .پس از درخواست باطل کردن ،اداره کل مهاجرت
تقاضای شما را مطابق با خواست شما باطل می کند و بعد از آن
می توان شما را از فنالند اخراج کرد .مي توانيد از مرکز اقامتگاه
خود درخواست کمک برای بازگشت رضاکارانه خود شويد .اگر مي
خواهيد که بغير از وطن خود به کدام کشور ديگری باز گرديد ،در
آنصورت شما بايد با نشان دادن اسناد ثابت کنيد که شما اقامت آن
کشور را داريد و امکان بازگشت شما به آنجا مي باشد.

کار کردن
بعنوان متقاضي پاهندگي مي توانيد که بدون اجازه اقامت در فنلند کار
کنيد .اگر در وقت ورود به فنلند پاسپورت معتبر همراه خود داشتيد،

 .8اداره کـــل مــهــاجــرت
وقــت مصاحبه را در مورد
درخواست پناهندگي تان در
زودترين فرصت ممکن به شما
اطالع مي دهد .نيازی نيست
که شما خــودتــان بــرای وقت
مصاحبه با مقامات مسئول در
تماس شويد.
 .9در تحقيقات تقاضای
پناهندگي در آغـــاز اداره
مهاجرت مشخصات و هويت
شما را معلوم مي کند ،سپس
از چگونگي راههای آمدن تان
سئوال مي کند .همچنين اين
موضوع را بررسي مي کند،
که آيا مي توان درخواست شما
را در فنلند بررسي کرد.
 .10در مصاحبۀ درخواست
پناهندگي ،شما بايد در حد
امکان دليل های خود را دقيق
بگوئيد ،که چــرا درخواست
پناهندگي مي کنيد .تمام اسناد و
مدارکي ،که گفته های شما را
تقويت و تصديق کنند ،همراه
خود برای مصاحبه بگيريد.

?

 .11اداره مهاجرت تحقيق مي
کند ،که آيا برای شما پناهندگي
داده شود و يا اجازه اقامت بر
اساس کدام دليل ديگر.

 .12وقتي تصميم گيری شد،
اداره مهاجرت يا پوليس به شما
اطالع مي دهد.

Migri

OK

 .13اگــر بر اســاس حفاظت
بين المللي اقامت بگيريد ،برای
شما کارت اقامت داده مي شود.
بعد از آن مي توانيد پاسپورت
مــخــصــوص پناهندگي و يا
پاسپورت مخصوص خارجي
ها را تقاضا کنيد.

 .14اگر به درخواست شما
جــواب منفي داده شــود ،مي
توانيد از تصميم اتخاذ شده به
محکمه اداری شکايت کنيد.

X
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مي توانيد پس از گذشتن سه ماه از وقت درخواست پناهندگى خود،
شروع به کار کنيد ،اما اگر دروقتي که داخل فنلند شديد ،پاسپورت
نداشتيد ،در آنصورت پس از گذشتن شش ماه از زمان تقاضای
پناهندگي خود اجازه داريد که شروع به کار کنيد.

بررسي درخواست پناهندگي
در آغاز پروسۀ تحقيقات پناهندگى مقامات رسمي مشخصات و هويت
شما را و مسير راههای سفر تان را معلوم مي کنند ،همچنين درخواست
و معلومات شما را مي گيرند که بر اساس آن در بارۀ درخواست شما
تحقيق و تصميم گيری مي شود .که وقتي برای مالقات دعوت مي
شويد ،بايد به به آنجا مراجعه کنيد.اگر به آنجا حاضر نشويد ،دليل آنرا
هم اطالع ندهيد ،مي توان به شما جواب منفي و رد داد.
شما مکلف هستيد ،که برای معلوم شدن موضوع مربوط به خودتان
سهم بگيريد و تاثير بگذاريد .شما بايد تمام سئوالهايي که از شما
پرسيده مي شوند ،درست و بر اساس واقعيت صادقانه پاسخ دهيد.
دادن معلومات شخصي غلط به مقامات رسمي ،قابل مجازات است.
از شما عكس ،اثر انگشت و ديگر مشخصات شخصى گرفته مى
شود .عالوه بر اين ممکن است که در آينده از هر انگشت تان اثر
انگشت گرفته شود .اجازه اقامت تان در کارت اقامت داده مي شود.
شما بايد عكس خود را كه مخصوص پاسپورت باشد گرفته و وقتي
که برای انجام مصاحبه با مقامات رسمي مي رويد با خود همراه
داشته تا ضميمۀ درخواست پناهندگى شما گردد .تحويل ندادن عکس
سبب تاخير در رسيدگي درخواست شما مي شود.
مشخصات و معلومات اعضای فاميل و ديگر اقارب و نزديکان تان
نيز سئوال مي شوند .مشخصات مربوط به آنها را بطور دقيق و
صحيح بدهيد .معلومات آنها مهم هستند و مخصوصا" وقتي اجازه
اقامت دريافت مي کنيد و مي خواهيد که اعضای فاميل تان پيش شما
به اينجا بيايند ،اين معلومات اهميت پيدا مي کنند و تاثير گذار هستند.
در مصاحبۀ اصلي داليلي را که بخاطر آنها درخواست پناهنده گي
داده ايد پرسيده مي شوند .از شما مثالً سؤال مي شود ،كه چرا نمي
توانيد به کشور خود پس برويد و از چه مي ترسيد ،که ممکن است
در آنجا برای شما رخ بدهد .همينطور اگر مورد شکنجه ،اذيت و
آزار و برخورد غير انسانى و يا نقض حقوق بشر واقع شده ايد ،اين
موضوعات چگونه اظهار مي گردند و شما چه اسناد و شواهدى
در اين زمينه ها داريد .از مصاحبه صورتجلسه نوشته مي شود و
فتوکپي آن به شما داده خواهد شد.
در وقت مصاحبه مي توانيد تقاضا کنيد ،که معلومات شخصي شما
ثبت اداره راجستر فنلند شوند .وقتي که بعد ها اجازه اقامت را
دريافت مي کنيد بر اساس آن معلومات ثبت شده در اداره راجستر
فنلند به شما نمبر شخصي مخصوص خود شما از طرف آن اداره داده
مي شود .اگر اقامت نگيريد ،معلومات شما در اداره راجستر به ثبت
نمي رسند و نمبر شخصي هم دريافت نمي کنيد .مي توانيد برای ثبت
معلومات شخصي خود درخواست کنيد و فورمۀ آنرا خانه پری نموده
و آنرا با خود به مکان مصاحبه پناهندگي بياوريد .فورمۀ مورد نظر
در وبسايت اداره مهاجرت به آدرس:
 www.migri.fiموجود است .معلومات بيشتر را در اين رابطه مي
توانيد از کارمندان مرکز اقامتگاه خود کسب کنيد.
اين موضوع مهم است ،که در وقت مصاحبه تمام مسايل و مشکالت

 .15اگر در فنلند اقامت بگيريد
و بمانيد ،به شما نمبر تامين
اجتماعي شخصي داده مي
شود .اين به آن معني است،
که از خدمات شاروالي برخور
دار مي شويد و شهری ،که مي
خواهيد در آن اقامت کنيد برای
شما خانه مي دهد.

 .16اگر در فنلند به شما اقامت
داده نشود ،مي توانيد درخواست
عودت و بازگشت داوطلبانه به
کشور خود را کنيد .با تقاضای
عــودت داوطلبانه مي توانيد
بـــرای بــازگــشــت خــود کمک
دريافت کنيد.

خود را که بخاطر مسايل درخواست حفاظت بين المللي مي کنيد،
بگوئيد .خود تان آنها را مطرح کنيد بدون اينکه از شما سئوال شود،
زيرا ممکن است که آن مسايل از شما سئوال نشوند .به راهنمايي
های کسي که با شما مصاحبه مي کند خوب گوش کنيد و اگر کدام
سئوالي را نفهميديد ،فوری بپرسيد .مصاحبه ممکن است که چندين
ساعت طول بکشد .اگر ضرورت شود ،مي توان مصاحبه را در
روز دوم نيز ادامه داد.

تصميم گيری در اداره مهاجرت
پس از انجام تحقيقات در مورد درخواست پناهندگى تان ،اداره كل
مهاجرت بررسي درخواست پناهندگي شما را بر اساس مدارک و
اسناد کتبي ادامه مي دهد .در جريان اين مرحله ،شما مى توانيد
درخواست پناهندگي خود را تكميل نمائيد و اسناد و معلومات کتبي
خود را تا پيش از تصميم گيری به اداره مهاجرت تحويل دهيد.
بررسى درخواست هاى پناهندگى در اداره كل مهاجرت به ترتيب
ورود آنها به نوبت انجام مي شود .اين البته يک تخمين و برآورد
عمومي است و درخواست هر شخص ممکن است وقت متفاوت
داشته باشد ،مثال" بخاطر تکميل درخواست و دادن توضيحات و
معلومات بيشتر وقت بيشتر را بگيرد .اگر شما داليلي را داريد که مي
خواهيد بر اساس آنها درخواست شما زود تر بررسي شود ،تقاضای
خود را برای ما بطور تحريری بفرستيد .تليفون زدن نمي تواند باعث
زودتر بررسي شدن درخواست شما گردد .در رابطه با وقت های
بررسي درخواست ها مي توانيد از صفحه اينترنتي اداره مهاجرت
کسب معلومات کنيد www.migri.fi
اگر بررسي درخواست شما زيادتر از شش ماه از زمان تحويل دهي
آن طول مي کشد ،اداره مهاجرت از تاخير آن به شما خبر مي دهد.
بعد از آن مي توانيد ،دليل تاخير آنرا بطور مکتوب و نوشته شده
بخواهيد و وقت تخميني رسيدگي به درخواست خود را از نو سئوال
کنيد.
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اداره مهاجرت بطور معمول تمام درخواست ها را بترتيب نوبت شان
بررسي مي کند و وقتي که تمام پروسه آن تکميل باشد ،فوری تصميم
گيری مي نمايد .در اوليت ويژه بعنوان مثال فاميل های بچه دار و
پناهجويان زير سن قانونى قرار دارند كه بدون سرپرست وارد كشور
شده اند و درخواست های آنها زود تر از ديگران مورد بررسى و
تصميم گيری قرار مي گيرند .وقت بررسي درخواست را نبايد با
وقت بررسي ديگران مقايسه کرد ،زيرا اين وقت بستگي به تکميل
بودن درخواست دارد که اگر کامل نباشد با تاخير مواجه خواهد شد.
اداره كل مهاجرت بر اساس تمام اسناد و معلوماتي كه شما داده ايد،
در بارۀ درخواست پناهندگى تان تصميم گيرى مى نمايد .اين تصميم
گيرى بر اساس معلوماتي است كه شما در مدت تحقيقات درخواست
پناهندگى خود داده ايد و نيز بر اساس مدارك و اظهاراتي است که
شما خودتان ارائه نموده و يا مسئولين مربوطه از شما خواسته اند.
در صورت ضرورت مي توان برای تان وقت گرفته شود تا نظرات
خود را در بارۀ بررسي تان بيان کنيد .اطالعات موجود از كشور
محل اقامت تان و اوضاع حقوق بشر آن ،تأثير بر اتخاذ تصميم
دارند.
در وقت بررسي درخواست پناهنده گي تان ،اين موضوع نيز مورد
تحقيق قرار مي گيرد ،که آيا مي توان به شما بر اساس مالحظات
بشر دوستانه ،بخاطر وجود مانع برای اخراج يا بدليل قرباني قاچاق
انسان شدن ،اقامت داد.
پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست پناهندگى تان ،اداره مهاجرت
يا پوليس در رابطه به تصميم گرفته شده به شما معلومات مي دهد.
در صورت ضرورت ،ترجمان نيز خواسته مي شود .مقامات رسمي
برای دادن معلومات به شما در تماس مي شوند ،نه اينکه شما به
مقامات رسمي تماس بگيريد.

تصميم مثبت
در صورتى كه به شما پناهندگى يا اجازه اقامت بر اساس کدام داليل
ديگر داده شود ،مى توانيد در فنلند بمانيد.
اگر دليل موجه و معتبر داشته باشيد و بترسيد که در كشور محل
اقامت خود به خاطر نژاد ،مذهب ،مليت ،تعلق داشتن به گروه خاص
اجتماعى و يا عقايد سياسى خود مورد اذيت و آزار قرار مي گيريد،
مى توانيد پناهندگى دريافت كنيد .در صورتى كه به شما پناهندگى
داده شود ،در فنلند به عنوان پناهنده شناخته خواهيد شد.
اگر پناهندگى به شما تعلق نگيرد ،مى توانيد با درجۀ ديگرى اجازه
اقامت دريافت نمائيد .در صورتى كه
•اگر در کشورتان مجازات مرگ و يا اعدام شما را تهديد کند
•اگر شما را شكنجه و يا ديگر برخوردها و مجازات غير انساني
و توهين آميز به ارزشهای انسانى ،تهديد کند
•اگر در بازگشت به كشور خود بخاطر درگيرى هاى مسلحانه
امنيت نداشته باشيد.
در چنين اوضاع و شرايطي شما از حق دريافت اقامت حفاظت درجه
دوم در فنلند برخور دار مي شويد.
اگر در فنلند اقامت دريافت کنيد ،هم زمان با اعالن تصميم درخواست
تان به شما کارت اجازه اقامت داده مي شود .وقت اعتبار اين کارت
به همان اندازه است که وقت اقامت شما تعيين شده است .در کارت

اقامت تان ،عکس ،معلومات شخصي و اثر انگشت شما است .اگر
اجازه اقامت بر اساس پناهندگي گرفته ايد ،مي توانيد درخواست
گرفتن پاسپورت مخصوص پناهندگي کنيد .چنانچه اجازه اقامت بر
اساس حفاظت درجه دوم گرفته ايد ،مي توانيد درخواست دريافت
پاسپورت مخصوص خارجي ها را نمائيد.

تصميم منفي
اگر با درخواست شما موافقت نشود .پناهندگى و يا اجازه اقامت بر
اساس حفاظت درجه دوم و يا کدام اساس ديگر براى شما در فنلند
داده نشود .بطور معمول به شما وقت داده مي شود که در آن مدت
بطور داوطلبانه با ميل خود از فنلند خارج شويد .اگر به شما وقت
بازگشت داوطلبانه داده نشود و يا اينکه شما در مدت وقت داده شده
از فنلند خارج نشويد ،در آنصورت مي توان برای شما حکم اخراج
و ممنوع الورود به کل کشورهای عضو معاهده شينگين صادر کرد.
در صورتى كه درخواست شما بطور واضح بى پايه و اساس باشد،
جواب منفى به شما داده خواهد شد .مثالً در مواردى كه پايه و اساس
درخواست تان نقض جدى حقوق بشر نباشد و يا از پروسه درخواست
پناهندگى سوء استفاده کرده باشيد ،يا اينکه در کشور شما امنيت و
آرامي باشد ،در اين مورد به شما وقت بازگشت داوطلبانه داده نمي
شود و مي توان برای تان حکم ممنوع الــورود صادر کرد .اگر
درخواست شما بي پايه و اساس تلقي شود ،پوليس مي تواند در مدت
هفت روز پس از ابالغ تصميم ،شمارا از فنلند اخراج كند.
از مرکز اقامتگاه خود مي توانيد تقاضای کمک برای بازگشت
داوطلبانه کنيد.

درخواست پناهندگى شما بررسي نمي شود
در خواست شما ممکن است که بررسي نشود .در آنصورت به شما
نه جواب مثبت داده مي شود و نه جواب منفي.
شما حق انتخاب اينکه درخواست پناهندگي شما در کدام کشور
بررسي شود را نداريد .كشورهاى عضو اتحاديه اروپا* و ايسلند،
ليختن اشتاين ،ناروی و سوئيس در مورد اين كه كدام كشور مسئوليت
رسيدگى به درخواست هاى پناهندگى را بر عهده داشته باشد ،بين هم
به توافق رسيده اند.
درخواست پناهندگى شما كه در فنلند انجام شده باشد ،مى تواند در
بعضي موارد براى بررسى به كشور ديگرى منتقل گردد ،چنانچه
آن کشور مسئوليت رسيدگي به درخواست شما را داشته باشد .اين
مسئوليت مي تواند بر اساس موارد ذيل باشد:
•عضو فاميل نزديک شما در آنجا زندگي مي کند
•شما اجازه اقامت يا ويزای آن كشور را داشته باشيد
•شما از آن كشور به فنلند آمديد يا اينکه
•قبال" از آنکشور درخواست پناهندگى نموده باشيد
در اين موارد اداره مهاجرت درخواست شما را بررسي نمي کند
و دستور انتقال شما را به آن كشور که مسئول بررسى درخواست
شما است ،صادر مي نمايد تا درخواست شما در آنجا مورد رسيدگي
قرار گيرد.
همينطور درخواست شما مورد بررسي قرار نمي گيرد ،اگر
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•از کدام کشور امن ديگر بر اساس حفاظت بين المللي اقامت
گرفته باشيد
•از يک کشور امن ديگر به فنلند آمديد که اين امکان وجود داشت
تا از آن کشور بر اساس حفاظت بين المللي اقامت بگيريد.
اگر درخواست شما بررسي نشود ،شما برای مصاحبه پناهندگي به
اداره مهاجرت دعوت نمي شويد .مي توانيد داليل خود را به مقامات
رسمي بدهيد ،که مي خواهيد بر اساس آن داليل درخواست شما در
فنلند بررسي و تصميم گيری شود.
چنانچه درخواست شما بدون تحقيق و بررسي گذاشته شود ،برای
شما وقت عودت و بازگشت داوطلبانه داده نمي شود .بطور معمول
حکم ممنوع الورود به کشور نيز داده مي شود .در بعضي موارد
حتي پيش از آنکه شکايت تان بررسي شود ،دستور اخراج تان داده
مي شود .در تصميم نوشته مي شود که چه وقت دستور داده شده به
اجرا گذاشته مي شود.

همراه با تصميم راهنمائيهايي را دريافت مي کنيد ،که چگونه مي
توان شکايت کرد .اگر مي خواهيد شکايت کنيد ،خوب است ،که
برای خود وکيل و يا کمک کننده حقوقي بگيريد .دفتر کمک حقوقي
همچنين دفاتر وکيالن و حقوق دانان اين خدمات حقوقي را ارائه مي
کنند .کارمندان اقامتگاه تان شما را در زمينه پيدا کردن وکيل کمک
مي کنند.

درخواست دوباره
منظور از درخواست دوباره اين است که بطوری فوری پس از آنکه
درخواست قبلي شما رد شد ،دوباره درخواست کنيد.
در صورتى كه دوباره درخواست کنيد ،اما وضعيت و شرايط شما
پس از جواب منفى قبلى تغييرى نكرده باشد ،درخواست شما بررسي
نخواهد شد .اگر بازهم درخواست داده شود ،در فنلند بخاطر بررسي
درخواست خود نمي مانيد و اخراج مي شويد.

*) كشورهاى عضو اتحاديه اروپا عالوه بر فنلند عبارتند از هلند ،بلجيم،
بلغاريا ،اسپانيا ،ايرلند ،بريتانياى كبير ،ايتاليا ،اتريش ،يونان ،کراواتيا،
قبرس ،التويا ،ليتوانيا ،لوكزامبورگ ،مالتا ،پرتقال ،پولند ،فرانسه ،رومانيا،
سويدن ،آلمان ،اسلوکيا ،اسلوونيا ،جمهورى چك ،دانمارك ،هنگری واستونيا.

اگر درخواست سابق شما در محکمه اداری تحت بررسي است و
هنوز در آن باره تصميم گيری نشده است ،نمي توانيد درخواست نو
کنيد .شما بايد معلومات نو را در مورد درخواست خود به محکمه
بدهيد تا بخاطر آن مسايل تازه به شکايت شما توجه شود .اگر شکايت
خود را باطل کنيد و از نو درخواست بدهيد ،اين نمي تواند مانع
اخراج شما بر اساس تصميم سابق شود.

چنانچه از تصميمى كه اداره مهاجرت در مورد درخواست پناهندگي
تان گرفته است ناراض هستيد ،مي توانيد نسبت به آن اعتراض کنيد
و از محکمه ادارى خواهان تجديد نظر گرديد.

اگر وقت مهلت داده شده برای شکايت نسبت به تصميم اداره مهاجرت
ختم نشده باشد ،مي توانيد بجای شکايت ،درخواست نو بدهيد.

از تصميمى كه محکمه ادارى اتخاذ مى كند نيز مى توانيد به محکمه
عالى كشور اعتراض نمائيد .اين البته در صورتى است ،كه محکمه
عالى كشور اجازه اعتراض را به شما بدهد.

خدمات اقامتگاه پناهجويان

آيا از تصميمى اداره مهاجرت ناراض هستيد؟

اگر تصميم گرفته شود که پيش از بررسي شکايت تان ،از کشور
اخراج شويد ،مي توانيد نسبت به حکم اخراج خود به محکمه اداری
شکايت کنيد تا از به اجرا گذاشتن حکم اخراج تان خود داری شود.
در تصميمي که برای شما گرفته مي شود ،توضيح داده مي شود که
چه وقت حکم اخراج تان به اجرا گذاشته مي شود يعني اينکه پوليس
برای اخراج شما از کشور اقدام مي کند.
شکايت خود را مي توانيد پس از دريافت تصميم در مدت  21روز
انجام بدهيد و وقت کسب اجازه و شکايت به محکمۀ عالي  14روز
از تاريخ گرفتن معلومات و تحويل گيری تصميم است .چنانچه حکم
اخراج داده شود ،وقت اجرای آن  7روز است.

اگر وضعيت اقتصادى شما طوری باشد که نتوانيد مخارج زندگي
خود را تأمين نمائيد ،براى شما در اقامتگاه پناهجويان محل سكونت
موقتى رايگان اختصاص داده مي شود و همينطور پول پذيرايي
دريافت خواهيد کرد .در صورت ضرورت از طريق مرکز اقامتگاه
خدمات صحي و درماني نيز برای شما سازمان دهي مي شوند .شما
بايد در کار خدماتي داخل اقامتگاه و همچنين کورسهای آموزشي
که برای شما سازماندهي مي گردند ،اشتراک ورزيد ،چنانچه دليل
موجه و قابل قبول برای عدم مشارکت خود نداشته باشيد .اطفال حق
دارند که بطور رايگان به مکتب بروند و درس بخوانند .در مرکز
اقامتگاه بايد به مقررات آنجا احترام گذاشته شود .معلومات بيشتر
را مي توانيد در اين مسايل از کارمندان اقامتگاه خود دريافت کنيد.
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نشاني ارتباطي

Suomen mielenterveysseura )(انجمن صحت رواني فنلند
SOS-kriisikeskus
Maistraatinportti 4 A, 4. krs :آدرس
00240 Helsinki
(09) 4135 0510 :نمبر تليفون
www.mielenterveysseura.fi :وبسايت
YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun lähin aluetoimisto
)(نزديكترين دفتر منطقه اي كميسارياى عالي امور پناهندگي سازمان ملل
UNHCR
Ynglingagatan 14, 6 tr
S-113 47 Stockholm
Sverige
+46 8 457 48 80 :نمبر تليفون
www.unhcr.org :وبسايت
Työsuojelupiirit )(اداره ناحيۀ حفاظت كارى
www.työsuojelu.fi نشاني ارتباطي

Maahanmuuttovirasto )(اداره مهاجرت
PL 18, 00581 Helsinki صندوق پستى
0295 419 600 :نمبر تليفون
،0295 419 627 :نمبر تليفون خدمات مختص
 صبح11  تا10  بين ساعتهای،روزهاى سه شنبه تا پنج شنبه
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto )(دفتر شورای برابری
PL 24 :صندوق پستى
00023 Valtioneuvosto
0295 666 817 :نمبر تليفون خدمات برای مشتری
www.syrjinta.fi :وبسايت
Kidutettujen kuntoutuskeskus )(مركز توانبخشى شكنجه شدگان
Helsingin Diakonissalaitos )(بنياد دياكونيا هلسينكى
Mäkelänkatu 58-60 :آدرس
00510 Helsinki
(09) 7750 4584 :نمبر تليفون
www.hdl.fi :وبسايت
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